REGISTRE D’ENTRADA
NÚM.____________________

Ajuntament d’Agramunt

DATA____________________

Doc. 1

SOL·LICITUD SIMPLIFICADA D’AUTORITZACIÓ PER A USOS DE LA VIA PÚBLICA
- Màxim 2 dies DADES GENERALS:
Titular:__________________________________________ NIF:_______________ Telèfon: ___________
Domicili: ____________________________________ Codi Postal / Població:________________________
Representant:____________________________________ NIF:_______________ Telèfon: ___________
Domicili: ____________________________________ Codi postal / Població: ________________________
CONCEPTE:
Descripció: Ocupar la via pública amb _______________________________________________________
Ocupació: ____ m2, durant ___ dia/es – La data d’inici de l’ocupació serà:___________________________
Emplaçament:__________________________________________________________________________
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
Plànol de situació.

Altres: _______________________________________________________

El sol·licitant,

Signatura

Agramunt, ________________________

Il.lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament d’Agramunt
L’Ajuntament us informa que:
Les dades facilitades per vostè en aquest formulari/sol·licitud/instància/etc. passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat
de l’Ajuntament d’Agramunt i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seves
competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vostè podrà exercitar els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament
d’Agramunt.

DECLARACIÓ – LIQUIDACIÓ
CÀLCUL DE LA QUOTA:

TAXA PER OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
(Preu mínim 5,00 €)

PREU M2/DIA M2 OCUPATS
0,16 €

DIES

TOTAL

AUTENTICACIÓ DE PAGAMENT
El recaptador
AUTORITZACIÓ VIA PÚBLICA
Rebuda la precedent sol∙licitud s’acorda autoritzar la ocupació de la via pública havent‐se de complir les condicions tècniques
generals i el plec de clàusules indicades al dors d’aquest document, així com, l’adopció de totes aquelles que siguin necessàries
en matèria de seguretat i salut en el moment d’execució dels treballs. També, s’hauran de prendre totes aquelles mesures
protectores necessàries envers els vianants i deixar la via pública ocupada en perfecte estat d’ús una vegada finalitzats els
treballs.
Aquesta autorització podrà se revocada en qualsevol moment per motius d’interès públic.
Agramunt, ____________________
Signat,
Bernat Solé i Barril ‐ Alcalde

Condicions tècniques al dors

Plaça de l’Església, 1  25310 Agramunt (l’Urgell)  Tel. 973 390 057  Fax. 973 390 040  http://agramunt.cat  a/e: ajuntament@agramunt.cat

Ajuntament d’Agramunt
CONDICIONS GENERALS PER A L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
AVISOS A L’AJUNTAMENT
Un cop realitzada l’ocupació de la via pública caldrà realitzar un avís, a les oficines de l’Ajuntament, per tal que la Policia Local en
determini la idoneïtat i comprovi les senyalitzacions.
CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT
1. La bastida es muntarà de forma que quedi un túnel de circulació per als vianants que es protegirà de la caiguda d’algun de
qualsevol objecte. En cas que sigui impossible deixar un túnel de circulació es deixarà un carril amb una amplada superior o igual a
1.5 metres per a la circulació dels vianants.
2. Es respectarà el pas d'entrada als immobles.
3. Es deixarà un carril amb una amplada igual o superior a 1.5 metres per a la circulació dels vianants. En cas que no sigui possible,
caldrà establir un itinerari alternatiu d’acord amb el criteri establert pels Serveis Tècnics i la Policia Local que garanteixi la seguretat
del vianant.
1. En cap cas es podrà ocupar la calçada i tallar la circulació de vehicles.
2. En cas que durant l’execució de l’obra sigui necessari tallar la circulació rodada o ocupar la zona d’aparcaments provisionalment,
s’haurà de senyalitzar l’ocupació i col·locarà els rètols informatius que siguin necessaris amb 72 hores d’antelació. Caldrà
comunicar la incidència a la Policia Local. Caldrà comunicar la incidència als veïns afectats i a la Policia Local.
CONDICIONS DE SENYALITZACIÓ
Els elements de protecció s'hauran de senyalitzar amb elements lluminosos durant la nit.
Es senyalitzarà i protegirà tot el material que es deixa sobre la via pública, de manera que no causi danys a persones i vehicles que
circulin pel carrer.
TERMINIS
S’haurà de procedir a realitzar l’ocupació de la via pública sol·licitada durant el període en què es realitzin les obres incloses a la
llicència concedida a tal efecte i només durant els dies que hi constin. En cas d’excedir aquest termini serà necessari renovar la
llicència d’ocupació.

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES NÚM. 3 - OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I
EL VOL DELS TERRENYS I VIES D’US PUBLIC LOCAL AMB MATERIALS PER OBRES
CONTINGUT I ABAST DE LA LLICÈNCIA:
1. La llicència s'atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de tercers, per la qual cosa no pot ser invocada per a
excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què es pugui incórrer en l'exercici de l'activitat autoritzada.
2. Les llicències concedides per usos de la via pública són considerades d’ocupació temporal i originen una situació de possessió
precària, per tant, són essencialment revocables per raons d’interès públic i amb dret a indemnització, si s’escau.
3.L’Ajuntament, per raons sobrevingudes, es reserva la facultat de variar i/o modificar les condicions de mobilitat i d’ocupació de la via
pública.
4. El titular haurà de respectar el contingut exprés d'aquestes clàusules i, a més, el contingut implícit, que és el definit per les normes
subsidiàries en la seva documentació tècnica i en les seves normes urbanístiques i ordenances. No podrà justificar-se la vulneració de
les disposicions legals en el silenci o insuficiència de contingut de la llicència.
5. La llicència adquirirà efectivitat el dia de la resolució de la seva concessió, no obstant no podran iniciar-se l’ocupació sense haver-se
efectuat la comunicació a l’Ajuntament de l’inici d’aquesta, almenys amb una setmana d’antelació.
DRETS I TAXES:
1. El titular haurà d'ingressar a la caixa municipal l'import dels impostos i taxes corresponents en els terminis indicats en el decret de
concessió de la llicència.
2. La liquidació de la taxa es considera provisional i l’Ajuntament es reserva el dret d’inspeccionar l’ocupació a fi de practicar la
liquidació definitiva de la taxa i el seu ajust a la llicència que les empara.
FIANÇA:
L'efectivitat de la llicència resta condicionada al dipòsit de les fiances esmentades en el cos principal de la llicència, si és el cas.
GARANTIES:
1. El servei tècnic municipal farà totes les visites d'inspecció que cregui necessàries per a comprovar l'adequació de l’ocupació a la
llicència concedida.
2. El sol·licitant es compromet a restituir les condicions de domini públic que puguin ser malmeses durant l’obra.
OBRES PERILLOSES:
1. Mentre durin aquelles operacions dins la construcció, enderroc o reparació d’un edifici que oferissin perills o dificultats al trànsit viari,
el seu constructor tindrà l’obligació de tallar el pas en les proximitats de l’obra, seguint les instruccions que a tal efecte disposarà
l’Ajuntament, a qui haurà demanant el permís oportú, amb la suficient antelació.
2. Sense perjudici de les responsabilitats de tot tipus que per omissió de les mesures necessàries de precaució poguessin recaure en
el constructor, l’Ajuntament pot disposar d’ofici l’adopció de les mesures adients a la protecció de la seguretat pública en qualsevol cas.
CÀRREGA I DESCÀRREGA:
Les operacions de càrrega i descàrrega s’hauran de fer amb la màxima celeritat sempre que es pertorbi la circulació viària i amb la
corresponent senyalització.

Aquest Plec de clàusules va ser aprovat per la Junta de Govern Local en data 1 de juny de 2015 i rectificat per adaptació a la
normativa vigent en data 10 de febrer de 2016

Assabentat l’interessat de les condicions tècniques i el Plec de clàusules en data __________________________

Signat:________________________________________________________ DNI:____________________
Signatura
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